Tyrstrup-Hjerndrup pastorat
Der oplyses følgende om embedet:
I Tyrstrup sogn er der 3.788 indbyggere, hvoraf 3212 er medlemmer af folkekirken.
Tyrstrup menighedsråd har 8 medlemmer plus sognepræster.
Formand er Kurt Mosegaard, Højskovgårdvej 19, 6070 Christiansfeld, tlf.: 41122733,
e-mail: kmo@bbsyd.dk. Der afholdes årligt 10 menighedsrådsmøder. Visionen for Tyrstrup Kirke er ”at
være kirke med Kristus i centrum, engageret i samfundet, båret af frivillighed og i stadig udvikling.”
Der lægges stor vægt på et tæt samarbejde mellem menighedsråd, præster og frivillige og udviklingen af
kirkens liv og vækst. I det samarbejde vil vi stræbe efter ansvarlighed, rummelighed, respekt og
menneskelighed.
Blandt de talrige aktiviteter i menighedsrådets regi i Tyrstrup kan nævnes: babysalmesang,
børnekirke/børneklub, minikonfirmander, gospelkor, voksenkor, sogneeftermiddage, fællesskabsaftner,
Alphakurser, pårørendegruppe.
Der er et godt samarbejde med byens Brødremenighed med to årlige fællesgudstjenester samt en
friluftsgudstjeneste. I sognet er der KFUM-spejdere og Impulsarbejde.
Tyrstrup Kirke, der er fra 1863 kaldes populært ”Genforeningskirken” og har efter færdiggørelsen af en
gennemgribende renovering 400 siddepladser.
Hjerndrup sogn har 227 indbyggere, hvoraf 189 er medlemmer af folkekirken. Hjerndrup menighedsråd har
5 medlemmer plus sognepræster. Formand er Mogens Krogsgaard Sørensen, Hjerndrup Landevej 17, 6070
Christiansfeld, tlf.: 40434884, e-mail: mogensks@gmail.com. Der afholdes 5 årlige menighedsrådsmøder.
I Hjerndrup ønsker vi at fastholde den lille landsbykirkes betydning for lokalsamfundet samt være
”åndehul” for mennesker, der ønsker gudstjenester i mindre omgivelser. Visionen er, at også tilflyttere ser
kirken som deres.
Menighedsrådet samarbejder med idrætsforeningen og sognegården ved lokale arrangementer. Hjerndrup
kirke er fra omkring 1100 og har 100 siddepladser.
I både Hjerndrup og Tyrstrup sogne er der en god og stabil kirkegang – med en syngende menighed. Der
afholdes gudstjenester på de to plejehjem i Christiansfeld. Der er en fuldtidspræst og en halvtidspræst i
pastoratet. De to sogne har fælles organist og kirkesanger.
En menighedskoordinator fungerer som daglig leder og alle kirkefunktionærer refererer direkte til denne.
Menighedskoordinatoren har under ansvar over kbf sognepræst ansvaret for kirkekontoret og
kirkebogsføringen for begge sogne.
Der er opført nyt sognehus beliggende på Gl. Kongevej 9 i Christiansfeld, som rummer kontormiljø, sale til
fx konfirmandundervisning. Der er eget kontor tilknyttet stillingen.
Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen. Afstanden til nærmeste folkeskole er 100 m.
Der findes gymnasier i Kolding og Haderslev og til begge byer er der timedrift med bus.
I Christiansfeld er der meget fine indkøbsmuligheder. Den kommunale skatteprocent er 25% og
kirkeskatteprocenten er 0,92%.
De syv sogne omkring Christiansfeld samarbejder om en række fælles arrangementer: filmaften,

kirkehøjskole, fællesgudstjeneste, Store Bededags aften og kirkelig undervisning.

